Academy
Deeltijdse Theater- & Musicalopleiding

INFOBROCHURE
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'New Life Entertainment' is een productiehuis dat zich richt op het
brengen van: Theater, Muziektheater & Musicals in en rond de
omgeving van Aalst. Door onze nauwe samenwerking met 'MOVE'
zijn wij erkend in de regio en ver daarbuiten.
Naast het produceren biedt de 'New Life Academy' een deeltijdse
Theater- & Musicalopleiding aan voor kids, teens en adults vanaf 12
jaar! De enige echte Aalsterse Theater- & Musicalschool waar de
lessen gegeven worden door professionele/gediplomeerde docenten.

Het 'New Life Entertainment' Team:

Tjorven Pletinckx-Swinnen is de oprichter & bezieler van 'New Life Entertainment'. Hij heeft jarenlange
ervaring in de culturele sector. Dit werd al van kinds af door vader Marc meegegeven.
Hij doet niet alleen aan toneel, musical is tevens ook een grote passie van hem. Zo speelde hij al mee in
verschillende amateur- en semiprofessionele musicals waarin hij in het ensemble speelde maar ook rollen
en zelfs hoofdrollen mocht vertolken! Enkele voorbeelden hiervan zijn: Daens, Footloose (2x), Oliver!,
Pinokkio, De 3 Biggetjes, Spring Awakening, Catch Me If You Can en School of Rock.
Hij bracht als eindwerk - voor zijn opleiding - zelf zijn professionele voorstelling: 'Musical In Concert' die te
zien was in de uitverkochte Schouwburg van Cc De Werf, Aalst. Daarnaast acteerde hij onder meer voor
'Studio 100 - Plopsaland' en was hij ook 'Tenor' bij Aalsters Mannen en Knapenkoor 'Schola Cantorum
Cantate Domino' o.l.v. oud-dirigent David De Geest. In 2018 stond hij aan het hoofd van de Theater- &
Musicalafdeling van 'Viqu Productions'. Een productiehuis die hijzelf met vrienden oprichtte. De eerste
stappen, buiten zijn eigen eindwerk tot het worden van producent en regisseur.
De passie om zelf op de planken te staan is uitgegroeid tot het starten van een eigen productiehuis binnen
Aalst, waarbij hij aan het hoofd staat van deze onderneming.
Zelf behaalde hij zijn diploma 'Podiumtechnieken' aan de Kunsthumaniora te Brussel. Daarnaast behaalde
hij nog een diploma 'Integrale Veiligheid' met bijkomende attesten aan het GO! Lyceum te Gent. De
volgende stap is het behalen van zijn diploma 'Eventmanagement' in de avondschool, waar hij nu mee
bezig is. Reeds enkele jaren volgde hij een musicalopleiding bij een erkende school en legt hij zich toe op
diverse opleidingen om zijn passie verder te ontplooien.

"Laat de hoop nooit varen, blijf geloven in jezelf
& maak jouw eigen dromen waar."

Alexander Boone

Ben De Smedt

Aiko Janssens

Mathias Fleurackers

Jens De Clercq

Guy Janssens

Yune Paepe

Milan Robbrechts

Leslie Vermeulen

Kimberly Bauwens

Aureline D'Haese

Bram Van Oudenhove

Xander Glavas

Skrölan Pletinckx-Swinnen

Timothy Boeykens

Timothy McAllister

Félix Lodewick

Charlotte Ryckeboer

Mathew Lau

David Stuyck

Opleidingen en ervaringen kan u terugvinden op de website:
www.newlife-entertainment.be
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Theater & Musical (Intern)
Hier werken wij met onze eigen leerlingen van de 'New Life Academy'. Een deeltijdse Theater& Musicalopleiding. De lessen worden gegeven door professionals/gediplomeerden die in het
werkveld actief zijn. Zij delen graag hun ervaringen! Tijdens deze lessen wordt er telkens naar
een project toegewerkt. Onze opleidingen bieden een divers aanbod waaronder: Zang, Dans,
Spel, Project & nog veel meer! Deze lessen gaan door op zaterdagen van 10u00 - 13u00 in
'Dancecenter MOVE' - Wijngaardveld 6, 9300 Aalst. Wij zijn een productiehuis met een ruim
aanbod en daarom zullen de lessen nooit vervelen. Schrijf je nu in en ontvang twee GRATIS
proeflesdagen! Inschrijven via e-mail: info@newlife-entertainment.be

Groepen:
New Life Kids
12+
New Life Teens
16+
New Life Adults
21+
De 'New Life Academy' investeert graag in zowel jong als oud geweld!
Zo kunnen kinderen vanaf 12 jaar deelnemen aan de opleiding.
Er zijn 3 groepen met elk een leeftijdscategorie.
Zo kunnen wij per groep een mooi eindresultaat behalen!
Wil jij meedoen met de opleiding maar is deze al begonnen?
Geen probleem! Instappen kan op elk moment en vanaf het tweede
semester word je in de instapklas klaargestoomd voor een doorstroom
naar jouw leeftijdsgroep bij aanvang van het volgende academiejaar..

Semester 1

Lessenrooster
New Life Kids (12+)
10u00 - 11u00

SPEL

11u00 - 12u00

DANS

12u00 - 13u00

ZANG

New Life Teens (16+)

New Life Adults (21+)
10u00 - 11u00

DANS

11u00 - 12u00

ZANG

12u00 - 13u00

SPEL

10u00 - 11u00

ZANG

11u00 - 12u00

SPEL

12u00 - 13u00

DANS

Semester 2

Lessenrooster
New Life Kids (12+)
10u00 - 10u40

PROJECT SPEL

10u40 - 11u20

PROJECT DANS

11u20 - 12u00

PROJECT ZANG

12u00 - 13u00

PROJECT COMBI

New Life Teens (16+)

New Life Adults (21+)
10u00 - 10u40

PROJECT DANS

10u40 - 11u20

PROJECT ZANG

11u20 - 12u00

PROJECT SPEL

12u00 - 13u00

PROJECT COMBI

10u00 - 10u40

PROJECT SPEL

10u40 - 11u20

PROJECT DANS

11u20 - 12u00

PROJECT ZANG

12u00 - 13u00

PROJECT COMBI
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Sinds 1993 de enige echte dansschool voor jong en oud in Aalst
en ver daarbuiten met 20 professionele leraars, 50 uur dansles
per week en 4 dansstudio's. Move is ook de thuishaven van het
professioneel dansgezelschap Move Dance Company The Groovies voor de artistieke omlijsting van events.

De lessen zullen doorgaan op zaterdagen van 10u00 - 13u00 in
'Dancecenter MOVE' - Wijngaardveld 6, 9300 Aalst

:
e
i
t
a
Loc
Enkele huisregels:
Ouders zijn niet toegelaten in de studio's.
Verplicht te consumeren in 'Move Café'. Eigen consumpties zijn verboden.
'Move' & 'New Life Entertainment' behouden zich het recht om overtreders
de deur te wijzen en de toegang tot 'Move' te weigeren.
Geen schoenen toegelaten in de studio's waarmee je de zalen van buitenaf
betreedt. Gelieve een paar aparte sportschoenen of dansschoenen te
voorzien!
'Move' & 'New Life Entertainment' zijn niet verantwoordelijk voor diefstal.
Bij ziekte of afwezigheid van een leraar wordt gezorgd voor vervanging.
Geen ervaring vereist, enthousiasme en inzet wel!
Samenwerken, bijleren en plezier maken is de boodschap!

Muzikale optredens
Zoals reeds vermeld heeft de 'New Life Academy' zijn eigen leerlingen van de deeltijdse
Theater- & Musicalopleiding. Ze worden opgeleid om in interne Theater- & Musicalproducties
mee te spelen. Zij kunnen ook ingezet worden voor diverse projecten waar muzikale
ondersteuning gewenst is. Hoe meer ervaring, hoe beter!

Studiowerk op maat
'New Life Entertainment' beschikt over een eigen home studio!
Daarnaast maken we gebruik van externe studio's met gediplomeerde
audio engineers! Hier kan gewerkt worden aan alle kleine,
middelmatige en grote studioprojecten. Er kunnen zowel instrumenten of zangopnames plaatsvinden. Door deze sector te verwerken
binnen de opleiding van de 'New Life Academy' kunnen onze leerlingen
kennis maken met een andere segment binnen het werkveld.

Workshops & Masterclasses
De 'New Life Academy' zal doorheen
het academiejaar verschillende
Workshops & Masterclasses
organiseren.
Zo krijgen onze leerlingen nog meer
ervaring door mensen uit het
professionele Theater- &
Musicallandschap.
Deze Professionals maken zo onze
leerlingen beter vertrouwd met het
Theater- & Musicalvak. Zo kunnen ze
zichzelf nog meer ontplooien!

Zomerkampen
Musical zomerkampen in Aalst!
De 'New Life Academy' organiseert jaarlijks 'Musical Zomerkampen' voor
Kinderen vanaf 8 jaar en jongvolwassenen tot en met 21 jaar. Elk jaar kiezen we
voor 2 musicalkampen in de zomermaanden juli en augustus met elk een eigen
musicalthema, opgesplitst in verschillende leeftijdsgroepen!
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Professionele captaties & promo's
Bij de 'New Life Academy' draait alles om het plezier van onze leerlingen
tijdens de deeltijdse Theater- & Musicalopleiding. Wat is er nu leuker dan
jezelf te zien schitteren op het podium? Of jezelf te zien schitteren in een
videoclip of promotievideo, en nog veel meer! Daarom kiezen wij ervoor
om elke eindshow, evenement en andere creaties vast te leggen op beeld,
dit enkel en alleen in samenwerking met professionele techniekers.
Licht klaar? Geluid klaar? Camera klaar? EN ACTIE!
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Bij de 'New Life Academy' werkt elke leeftijdsgroep aan een eindshow!
Deze gaan door voor het publiek in Cc De Werf! Daarnaast kiezen wij
voor een professionele captatie van het project waaraan de leerlingen een
heel jaar hebben gewerkt. Zo werken wij enkel samen met gediplomeerde
techniekers, vissagistes, decorbouwers en kostumiers. Elke eindshow is
steeds conceptueel uitgedacht en professioneel verzorgd! Zo staan al onze
leerlingen zeker en vast in de spotlights!
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New Life Outfit!
Logo op de
achterkant

Men!

Women!

*Ontvang deze volledige GRATIS outfit eenmalig na uw eerste inschrijving.
Beschikbaar in maten S - M - L - XL - XXL zowel voor mannen als vrouwen.
Alle toekomstige inschrijvingen geven geen recht op een volgende gratis outfit.

Contactgegevens
Het secretariaat is geopend op:
Maandag: 18u - 21u30
Woensdag: 18u - 21u30
Zaterdag: 9u - 21u30

Bereikbaar op volgend mobiel nummer:
+32496/67.24.20

E-mail contact : info@newlife-entertainment.be
Website contact : www.newlife-entertainment.be

De lessen gaan door op volgend adres:
Dancecenter MOVE - Wijngaardveld 6, 9300 Aalst

Headquarters Address: Pijpenbeek 75, 9320 Nieuwerkerken

Inschrijvingsgeld
Semester 1 & 2

Semester 1

€500,-

€200,-
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Semester 2
€300,-

Het inschrijvingsgeld (incl. 21% BTW) staat in voor:
Jouw opleiding
Jouw verzekering
Eindshow in 'Cc De Werf'
Professionele begeleiding
Verbeteren van de infrastructuur
Volledige school outfit t.w.v. €40 (Eenmalig)

Hoe betaal ik het inschrijvingsgeld:
Indien u koos voor cash betaling:
U betaalt het cash geld aan de balie van 'Move' op één van de lesdagen.
U krijgt na ontvangst een betalingsbewijs doorgestuurd via mail.
Indien u koos voor een betaling via facturatie op mail:
U krijgt van ons via e-mail een factuur doorgestuurd.
Op deze factuur staat alle info m.b.t. de betaling.

Inschrijven kan door bijgevoegde inschrijvingsfiche in te vullen &
door te sturen naar het e-mailadres: info@newlife-entertainment.be
Of u geeft een geprint exemplaar aan de balie van 'MOVE' op één van de lesdagen.

!Geldige inschrijving = Ingevulde inschrijvingsfiche + Betaald lidgeld!

Reglement*
Aanwezigheden & andere zaken:
We verwachten dat je (in de mate van het mogelijke) steeds in alle lessen aanwezig bent
en eisen beleefdheid, enthousiasme alsook volledige inzet. Bij vijf ongeldige
afwezigheden (zonder geldige reden) per jaar behoudt de 'New Life Academy' zich het
recht te beslissen of we de opleiding voor jou al dan niet stopzetten. Zonder teruggave
van het inschrijvingsgeld. Uiteraard steeds na uitvoerig overleg met de leerling en/of
ouder of voogd.

Uitzonderingen:

Ziekte & kwetsuren:
Ziekte & kwetsuren dienen zo snel mogelijk te worden gemeld. Als dit de dag van een
activiteit of les gebeurt, gelieve dit dan meteen te melden via e-mail en telefoon!

Examens:
Er worden geen lessen gegeven tijdens de examenperiodes. U kan ons wel persoonlijk
contacteren via e-mail om eventueel, als afleiding privélessen te plannen voor geen
enkele meerprijs.

Schoolreizen:
Schoolreizen dienen een maand op voorhand te worden gemeld.
Zo kunnen wij telkens een goede planning opstellen.

Vakanties:
Er wordt geen les gegeven tijdens de schoolvakanties. Indien u al op vakantie vertrekt
voor de laatste les, gelieve dit dan aan de productieleiding 1 week op voorhand te melden.

LET OP!
Meldingen van afwezigheid gebeuren MINSTENS één week op voorhand!
En dit enkel en alleen via e-mail (info@newlife-entertainment.be)

Hoe kom ik voor tijdens de lessen:
Je draagt het uniform van de school.
Je brengt schrijfgerei mee naar de lessen.
Je brengt een zwarte ringmap mee voor de partituren.
Je brengt een mondmasker mee! (Of je koopt één van de school)
Je draagt geen make-up, juwelen of accesoires tijdens de lessen!
Je draagt sportschoenen of dansschoenen tijdens de lessen!
(Dansschoenen 'Papillon' kunnen ook bij ons aangekocht worden)

€55
€10

Geen schoenen toegelaten in de studio's waarmee je de zaal van buitenaf betreedt.
Gelieve een paar aparte sportschoenen of dansschoenen te voorzien!
Dansschoenen kunnen aangekocht worden via de 'New Life Entertainment'!

Elk project wordt afgewerkt:
De 'New Life Academy' werkt projectmatig en met lessen. Dit wil zeggen dat er steeds
naar voorstellingen toegewerkt wordt. Omdat dit heel wat organisatie inhoudt, kunnen
we het ons niet permitteren om leerlingen te verliezen tijdens een project. Het is dan ook
niet toegestaan om tijdens een project te stoppen met de opleiding. We zullen
daaromtrent streng moeten optreden. Je bent zelfs bij het verbreken van een engagement
verplicht om nog het daaropvolgend semester te betalen tot wanneer de première van het
project waaraan je zou deelnemen volledig is afgerond.
In samenspraak kan er een uitzondering gemaakt worden wanneer duidelijke overmacht
aanwezig is!

Alle communicatie via e-mail of secretariaat:
Alle communicatie dient via e-mail te gebeuren. Ook zullen wij u steeds hiernaar
doorverwijzen omtrent alle praktische zaken. U kan zo snel mogelijk een antwoord
verwachten. Rechtstreeks contact opnemen via persoonlijke Facebook, Instagram of GSM
hebben wij liever niet. Het Tel. Nr. van het secretariaat is uiteraard wel toegankelijk!
+32496/67.24.20
Uitzondering: Alle leerlingen die beschikken over 'Facebook' worden in de 'New Life
Academy - deeltijdse Theater- & Musicalopleidingsgroepen' geplaatst. Hier wordt alleen
gecommuniceerd over het project waar we op dat moment mee bezig zijn. Gelieve de
regels van de groep te respecteren.

PRIVACYBELEID New Life Entertainment**
Artikel 1: Vertrouwelijkheid
1.1. Het begrip 'vertrouwelijke informatie' beslaat alle informatie, in welke hoedanigheid dan ook
(mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, etc.), die in het kader van dit beleid wordt
medegedeeld.
1.2. ‘New Life Entertainment’ neemt alle gebruikelijke en haalbare maatregelen om de
vertrouwelijke informatie van de AUDITANTEN, LEERLINGEN, SYMPATHISANTEN,
TEAMLEDEN, DEELNEMERS te beschermen.
1.3. Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie: - De informatie die via legale weg is
verkregen door derden die niet aan geheimhouding of enige andere vertrouwelijkheid
verbonden zijn; - De informatie die 'New Life Entertainment' vooraf kende vooraleer ze aan
haar werd verzonden in functie van bovenstaand inschrijvingsformulier; - De informatie die
'New Life Entertainment' zelf gevormd heeft zonder aantasting van dit beleid; - De informatie
die tot het publiek domein behoort, zonder optreden of misslag van 'New Life Entertainment'; De informatie die na gerechtelijke uitspraak publiek domein geworden is.

Artikel 2: Persoonlijke levenssfeer
2.1. Persoonlijke gegevens van de AUDITANTEN, LEERLINGEN, SYMPATHISANTEN,
TEAMLEDEN, DEELNEMERS worden verwerkt in de database van ‘New Life Entertainment’.
De bewaring van deze gegevens vallen onder de wet van 8 december 1992 ter bescherming van
de persoonlijke levenssfeer. Vanaf 25 mei 2018 is deze wet vervangen door de Europese
Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2.2. In het kader van een correcte werking van ‘New Life Entertainment’ worden er bij de
inschrijving persoonlijke gegevens gevraagd van de AUDITANTEN, LEERLINGEN,
VRIJWILLIGERS, TEAMLEDEN, DEELNEMERS. Bij het niet of onvolledig aanleveren van deze
informatie behoudt ‘New Life Entertainment’ zich het recht voor de AUDITANTEN,
LEERLINGEN, VRIJWILLIGERS, TEAMLEDEN, DEELNEMERS niet toe te laten tot ‘New Life
Entertainment’. ‘New Life Entertainment’ garandeert dat de gegevens van de AUDITANTEN,
LEERLINGEN, SYMPATHISANTEN, TEAMLEDEN, DEELNEMERS voldoende beveiligd zijn en
eerbiedigt het juridisch kader omtrent de vertrouwelijke informatie en klanteninformatie.
2.3 De AUDITANTEN, LEERLINGEN, SYMPATHISANTEN, TEAMLEDEN, DEELNEMERS
hebben recht op inzage, aanpassing en verwijdering van hun gegevens, neem hiervoor contact
op.

Toestemming om beeldmateriaal te maken

*Schrappen wat niet past

Toestemming om beeldmateriaal te publiceren

*Schrappen wat niet past

Inschrijvingsfiche Deeltijdse Theater- & Musicalopleiding 2021-2022
New Life Kids (12+) & New Life Teens (16+)
Ingevuld meebrengen of mailen naar info@newlife-entertainment.be

Voornaam

……….............................................................…

Naam

……….............................................................…

Geboortedatum

………................................................................

Adres

………................................................................
………................................................................

Telefoonnummer

……….............................................................…

Evt. Adres 2

………................................................................

Evt. Telefoonnummer 2

……….............................................................…

Naam moeder

………................................................................

Gsm-moeder

………...............................................................

E-mailadres moeder

……….............................................................…

Naam vader

………................................................................

Gsm-vader

………................................................................

E-mailadres vader

……….............................................................…

Indien eigen GSM

………................................................................

Indien eigen e-mailadres

………................................................................

Keuze betaalmogelijkheid (kleur in):

Volledig jaar

O

-

Per semester

O

Facturatie

O

-

Cash

O

New Life Kids O

-

New Life Teens O

Ik schrijf me in voor (kleur in):

Hierbij verklaar ik het reglement* en de sancties omtrent het vroegtijdige stoppen van de opleiding te hebben
gelezen en beloof mij eraan te houden alsook mijn verantwoordelijkheid op te nemen. Ik bevestig dat ik de
privacyverklaring** van 'New Life Entertainment' heb gelezen en akkoord ga dat 'New Life Entertainment' mijn
gegevens bewaart en verwerkt volgens deze verklaring.

Datum: ………………………………………….

Schrijf 'Gelezen en Goedgekeurd'

Handtekening leerling,

Handtekening ouders,

Inschrijvingsfiche Deeltijdse Theater- & Musicalopleiding 2021-2022
New Life Adults (21+)
Ingevuld meebrengen of mailen naar info@newlife-entertainment.be

Voornaam

……….............................................................…

Naam

……….............................................................…

Geboortedatum

………................................................................

Adres

………................................................................
………................................................................

Telefoonnummer

……….............................................................…

Evt. Adres 2

………................................................................

Evt. Telefoonnummer 2

……….............................................................…

Keuze betaalmoggelijkheid (kleur in):

Volledig jaar

O

-

Per semester

O

Facturatie

O

-

Cash

O

Hierbij verklaar ik het reglement* en de sancties omtrent het vroegtijdige stoppen van de opleiding te hebben
gelezen en beloof mij eraan te houden alsook mijn verantwoordelijkheid op te nemen. Ik bevestig dat ik de
privacyverklaring** van 'New Life Entertainment' heb gelezen en akkoord ga dat 'New Life Entertainment' mijn
gegevens bewaart en verwerkt volgens deze verklaring.

Datum: ………………………………………….

Handtekening leerling,

Schrijf 'Gelezen en Goedgekeurd'

Confectiematen formulier
Ingevuld meebrengen of mailen naar info@newlife-entertainment.be

Naam Leerling

...........................................................

Leeftijd

...........................................................

Confectie T-shirt

……….................................................

Confectie Broek

……….................................................

Schoenmaat

……….................................................

Totale lichaamslengte

……….................................................

Ik wens dansschoenen van het merk 'Papillon' aan te kopen voor een prijs van
€55 (incl. BTW). Beschikbare maten: 32,5 - 43,5
Ja O
Nee O

Als er voor bepaalde producties kleding op maat gemaakt moet worden
zal de kostumier nog eens per persoon alle confectiematen opmeten.

New Life Entertainment ©
All Rights Reserved

